Ostosvinkkejä - Yleistä
27.11.2019 20.00
Kuten arvata saattaa, perinteinen lomasaari tarjoaa
poikkeuksellisen paljon vaihtoehtoja shoppailijalle.
Alennusmyynnit ovat normaalisti heinä-elokuussa ja tammihelmikuussa.
Itsellesi tai tuliaiseksi löydät helposti edullisempien perusvaatteiden
lisäksi muun muassa merkkivaatteet, elektroniikkaa ja kenkiä.
Hinnoittelussa on merkittäviä eroja, joten vertailu kannattaa. Aitojen
merkkituotteiden, kuten Diesel, Desiqual tai Adidas, hinnat ovat
hieman edullisempia kuin Suomessa. Varo piraattituotteita – niitä on
paljon tarjolla.

Isojen supermarkettien hinnat erittäin edulliset
Mikäli asut huoneistohotellissa, niin kannattaa heti loman alussa
tehdä ruoka- ja juomaostokset isomassa supermarketissa
(esimerkiksi San Fernandossa ovat Mercadona, Lidl, Eurospar ja
Hiperdino Bella Vistan ostoskeskuksessa). Hinnat ovat merkittävästi
edullisemmat ja valikoimat huomattavasti paremmat.
Pienten lasten ruokia ja vaippoja löydät suuremmista
ruokakaupoista, joissa ne edullisempia kuin apteekeissa, joista
myös voit ko. tuotteita ostaa.
Ruokakaupat turisti- ja paikallisten asuinalueella San Fernandossa
ovat pääsääntöisesti avoinna ma-la klo 9-21.30. Turistialueilla
sunnuntaisin pienemmät ja kalliimmat ruokakaupat ovat avoinna n.
klo 21 asti ja San Fernandossa suljettuna tai avoinna klo 9-15.

Saaren ostosparatiisi on Las Palmas

Kauppakeskuksista suosittuja tuliaisia ovat erittäin edulliset alkoholi,
savukkeet ja hajuvedet sekä muu kosmetiikka, elektroniikka ja
optiset laitteet, nahkatuotteet, paikalliset käsityöt, viinit, juustot, yrtit
ja mausteet. Intialaisissa ja marokkolaisissa basaareissa, joissa
tinkiminen kuuluu asiaan, myydään muun muassa kelloja ja
elektroniikkaa. Useimmat basaarituotteet eivät ole aitoja.
Saaren varsinainen ostosparatiisi on Las Palmas, josta löytyy
tasokkaita ostoskatuja eri liikkeineen ja tavarataloineen, mm. El
Corte Ingles, Maya, El Muelle ja Las Arenas - kaikkein kalleimmat
huippumerkit löytyvät Meloneraksesta ja Las Palmasista.
Ajo- tai bussimatkan varrella, Vecindariossa (ennen lentokenttää)
on myös suosittu Atlantico -kauppakeskus, jossa myös valtava
Carrefour-supermarket. Vähän ennen Las Palmasia, Jinamarissa,
on El Mirador -kauppakeskus ja samalla kohdalla, tien toisella
puolella, huomionarvoinen edullisten löytöjen Terrazas outlet-keskus,
jossa muun muassa jopa 70 % alennuksella tarjolla huippumerkit,
kuten Calvin Klein, Levi’s, Zara ja Pepe Jeans.
Saman reitin varrelta löytyvät muun muassa todella suosittu urheiluja vapaa-ajan liike Degathlon sekä tien toisella puolella, IKEA (jonka
vieressä myös laaja eri liikkeiden ostosalue). Pieniä, ja melko
edullisia, ”Kiina-kauppoja” on paljon turistialueilla. Valikoimat
vaihtelevat hiukan, mutta perussääntö lienee, että tarjolla on lähes
kaikkea pientä kivaa ja myös vaatteita shoppailtavaksi – vaikka mitä
tarpeellista ja tarpeetonta (näissä liikkeissä kiinnitä jo
ostostilanteessa erityistä huomiota hinta-laatusuhteeseen ja tiedosta
piraattituotteet).
Kauppakeskukset ovat pääosin avoinna klo 22 asti (sunnuntaisin
kaikki erikoisliikkeet ovat kiinni):
Pelkästään Playa del Inglesissä ovat:
Yumbo
Kasbah / Plaza / Metro (sijaitsevat vierekkäin)
La Sandia
Cita
Jardin de Sol
Aquila Roja
Anexo II
Gran Chapparal
San Fernandon puolelta löytyvät:
Bellavista (ostoskeskus, jossa aitoja merkkituoteliikkeitä)
Ronda
Eurocenter
Nilo
Ronda
Tablerossa (lyhyen bussi- tai taksimatkan Playa del Inglesistä):
El Tablero (uusin, iso ostoskeskus, jossa aitoja merkkituoteliikkeitä)

Markkinatunnelma on kokemisen arvoinen
elämys
Paikallisten ja turistien suosimaa markkinatunnelmaa kannattaa
käydä aistimassa, vaikka ei ostaisi mitään. Myyjät ovat paikalla jo
aamulla aikaisin ja lopettelevat noin klo 14 mennessä. Sekä
paikallisten että turistien suosimilla markkinoilla hinnasta kannattaa
yrittää neuvotella ja piraattituotteisiin pitää myös varautua.
Jossain päin saarta on melkein aina markkinat, joissa myynnissä on
muun muassa vaatteita, maataloustuotteita, erilaisia käsitöitä, Aloe
vera -tuotteita, koruja, vöitä, laukkuja jne.
Markkinapaikat ja -päivät:
- San Fernandon kauppahallin vieressä on paikalliset markkinat
keskiviikkoisin ja lauantaisin
- Arguineguinissa tiistaisin
- Puerto de Moganissa perjantaisin
- Vecindariossa keskiviikkoisin
- Terorissa sunnuntaisin

Aarreaitta kirpputorien ystäville

Kirpputorien ystäville mainittakoon yhtenä esimerkkinä San
Fernandossa sunnuntaisin aina aamuyhdeksästä klo 14 asti
pidettävä kirpputori. Se on oikea aarreaitta kirpputorien ystäville.
Aikaisemmin tämä kirpputori oli vanhan Faro II -kauppakeskuksen
parkkialueella Maspalomasissa, mutta nykyisin se on siirtynyt San
Fernandon urheilustadionin (Estadio Municipal de Maspalomas)
parkkialueelle. Laajalla alueella on tarjolla oikeastaan lähes mitä
tahansa ja uudelle paikalle siirtymisen etuna on myös, että saman
alueen yhteydessä on jo pitkään pidetty joka toinen sunnuntai
maalaismarkkinat, jossa paikalliset myyvät muun muassa hedelmiä,
vihanneksia ja kasveja.
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